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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: Ceunes - São Mateus 

Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas 

Departamento Responsável: DECH 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: FRANKLIN NOEL DOS SANTOS 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2437036625902034 

Disciplina: Política e Organização da Educação Básica Código: ECH 10134 

Pré-requisito: Carga Horária 

Semestral: 60 horas 

Créditos: 4 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60    

Ementa: A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social da educação e 

definição de política educacional. Estado e planejamento educacional: 

centralização/descentralização; público/privado; quantidade/qualidade. Organização, 

financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. Política de formação de 

professores no Brasil. Política educacional no Espírito Santo.  

 

 

Objetivos Específicos   

 Compreender a gênese do Estado Moderno; 

 Conhecer as teorias do Estado; 

 Conhecer e compreender as visões liberais e marxistas de Estado; 

 Compreender o Estado neoliberal e sua relação com as políticas educacionais 
brasileiras; 

 Identificar e problematizar as relações etnicorraciais, de gênero e diversidade junto às 
políticas educacionais para a Educação Básica no Brasil e no Espírito Santo. 
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Conteúdo Programático   

1. Gênese do Estado Moderno e teorias de Estado. 
2. Concepção liberal de Estado 
3. O Estado na concepção marxista. 
4. O Estado neoliberal e as políticas de educação no Brasil à partir dos anos de 1990. 
5. O financiamento da educação. 
6. Política educacional para a Educação Básica no Espírito Santo e as relações 
etnicorraciais, de gênero e diversidade.  
 

 

Metodologia   

Os conteúdos e debates da disciplina serão desenvolvidos por meio da ferramenta de 
reunião virtual disponíveis no pacote G-Suite. Serão mantidos os encontros semanais de 
forma síncrona com até uma hora de duração nos dias e horários da oferta da disciplina. O 
percentual mínimo de aulas síncronas não será inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da 
carga horária total da disciplina, conforme a resolução 30/2020 CEPE-UFES* sobre ensino 
Earte. Serão utilizadas metodologias ativas, que priorizam o protagonismo, a autonomia 
intelectual, a interação e o diálogo constante entre os participantes do grupo.  
 

 Seminários de reflexão teórica: a partir da experiência do estágio, cada aluno(a) deverá 

selecionar uma situação e problematizá-la. As questões suscitadas pela situação-problema 
serão discutidas em Seminário conforme cronograma estabelecido no decorrer da disciplina. 
O Seminário constitui-se do relato da situação observada e das reflexões feitas pelo(a) o(a) 
aluno(a) amparadas pela leitura de artigos e outros textos que tratem do tema identificado na 
situação relatada.  
 
*Os suportes criados, uso da voz e imagem não serão autorizados para outra finalidade fora 
da disciplina (Lei 9610/1998).  

 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

Diagnóstica com exercícios, seminários, e dinâmicas durante as aulas   
 
Somativa, com trabalhos individuais (relatórios), trabalhos em grupo. 

 

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1- AZEVEDO, J. M. L. A educação como política pública. Campinas, Autores 
Associados. 1997.  

2- BOBBIO, N. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. 4. 
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ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1995.  

3- BRZEZINSKI, I. LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo, 
Cortez. 1998.  

 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. CURY, C. R. J. Os conselhos de educação e a gestão dos sistemas. In: Gestão 
da educação: impasses, perspectivas e compromissos 2ª ed.  

2. FERREIRA, N. S. C. & AGUIAR, M. A. S. São Paulo, Cortez. 2001.  

3. DOURADO, L. F. & PARO, V. H. Políticas públicas e educação básica. São 
Paulo, Xamã. 2001.  

4. FERREIRA, N. S. C. & AGUIAR, M. A. S. Gestão da educação: impasses, 
perspectivas e compromissos. 3ª. ed. São Paulo, Cortez. 2001.  

5. OLIVEIRA, R. P. O financiamento da educação. In: Gestão, financiamento e 
direito à educação. São Paulo, Xamã. 2001.  

6. PERONI, V. Política educacional e papel do Estado no Brasil dos anos 1990. 
São Paulo, Xamã. 2003. 

 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 

nas aulas) 

 

FEVEREIRO: A gênese do Estado Moderno e as teorias de Estado; 

MARÇO: Concepções liberal e marxista de Estado; 

ABRIL: O Estado neoliberal e as políticas de educação no Brasil à partir dos anos de 1990 e 

o financiamento da educação básica; 

MAIO: Política educacional para a Educação Básica no Espírito Santo  

Atividade Avaliativa com Apresentação: última semana  

JUNHO: Atividade final com relatório 

 

ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 

_________________________________ 
Prof. Franklin Noel dos Santos 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 
CEUNES/UFES 

  
 

 

 


